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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Predložená bakalárska práca sa zaoberá štúdiom mikroštruktúry, mechanických vlastností 

a tepelnej stability komerčnej horčíkovej zliatiny WE43 pripravenej v ultra-jemnozrnnej forme 

pomocou metódy ECAP. Táto zliatina má široké využitie v rôznych priemyselných aplikáciách a 

je navyše v súčasnosti veľmi perspektívna v oblasti výskumu materiálov použiteľných na prípravu 

odbúrateľných implantátov. V práci bol kladený dôraz hlavne na analýzu vývoja mikroštruktúry so 

spracovaním, štúdium precipitácie sekundárnych fáz, tepelnú stabilitu ultra-jemnozrnnej 

mikroštruktúry a vplyv zmien mikroštruktúry na mechanické vlastnosti. 

 

Teoretický úvod je spracovaný relatívne stručne. Predovšetkým kapitola zameraná na teplotnú 

stabilitu ultra-jemnozrnnej mikroštruktúry (1.5) mohla byť podrobnejšia s ohľadom na dosiahnuté 

experimentálne výsledky. Na druhej strane, experimentálna časť je spracovaná rozsiahlo 

a detailne. Autor sa pri riešení práce aktívne zapájal do všetkých vykonaných experimentov 

a preukázal, že naplno pochopil ich podstatu a možnosti.  

 

Počas riešenia práce autor získal množstvo originálnych výsledkov. Tie sú v práci popísané 

a diskutované v dvoch samostatných kapitolách. Grafická a jazyková úprava je veľmi dobrá až na 

pár výnimiek. V práci je možné nájsť malé množstvo faktických chýb, ktoré zodpovedajú 

skutočnosti, že prednášky z oblasti fyziky materiálov sú zaradené až v magisterskom obore. Chcel 

by som vyzdvihnúť, že autor sa pri príprave svojej bakalárskej práce aktívne podieľal na vzniku 

dvoch impaktovaných publikácií (Materials Characterization, Journal of Alloys and Compounds), 

ale bohužiaľ tento potenciál nepreniesol naplno do finálnej podoby bakalárskej práce. Preto, z 

hľadiska obsahovej a odbornej stránke hodnotím prácu známkou veľmi dobre.  

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Nemám. 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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